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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Katarina Filipović (SDP) je na 8. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. siječnja 2022. godine postavila vijećničko pitanje: 
 
„Zašto je promijenjen statut POU  na 4.sjednici gradskog Vijeća? 

Ja kao nova vijećnica sam naravno glasala za tu odluku, jer nisam mogla ni zamisliti da bi se 

ta promjena statuta mogla iskoristiti u svrhu postavljanja podobnih na visoke funkcije. Kako 

imam saznanja da su na prvom natječaju prijavljene dvije kandidatkinje, zanima me zašto je 

poništen prvi natječaj od listopada 2021. godine? 

Kako imam saznanja da je na prvom natječaju vijeće eliminiralo gospođicu Kiršić iz razloga što 
je imala nedovoljno godina radnog staža, sukladno izvatku iz mirovinskog imala je tri i pol 
godine staža. 
Kako je moguće da je ispunjavala uvjete na drugom natječaju, ako ih nije ispunjavala na 
prvom?“ 
 
Odgovor je na sjednici Vijeća dala Federika Mohorović Čekada, zamjenica gradonačelnika 
grada Labina: 
„Dugogodišnja ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Labin u zasluženu mirovinu otišla je 31. 
prosinca 2021. godine odnosno sa 1. 01.2022. godine. Naravno da smo morali puno koraka 
napraviti prije toga kako bi se izabrao novi ravnatelj. Htjeli smo naravno da to bude na vrijeme 
tako da što se tiče izmjena Statuta na sjednici za koju ste i Vi točku dnevnog reda glasali, radi 
se o sljedećem. Kad imamo u nekom natječaju samo jednu struku, kažu nam, prozivaju nas 
da je to jako usko određeno i da se može javiti samo jedna osoba itd. Tako da smo mi, budući 
da je POU ustanova koja se bavi raznim djelatnostima, od obrazovanja odraslih, do auto škole, 
kino prikazivačkoj djelatnosti, mi smo tu isključivo planirali da se može javiti na natječaj osoba 
sa širim spektrom zanimanja. Formalno ovako iz glave Vam govorim, 29. listopada 2021. se 
prvi puta u Narodnim novinama sukladno Zakonu o ustanovama objavio natječaj. Isto tako na 
stranicama POU i na web stranicama Grada Labina, a mediji su to prenijeli. Na natječaj su 
pristigle dvije prijave. Tadašnje Upravno vijeće se sastalo i oni su došli do zaključka da samo 
jedna prijava od dvije zadovoljava uvjete natječaja. Ta jedna kandidatkinja koja nije 
zadovoljavala uvjete natječaja više se nije smatrala kandidatkinjom i samo druga kandidatkinja 
je pozvana na intervju. Upravno vijeće se nakon provedenog intervjua trebalo sastati i po 
Statutu tajno glasovati za imenovanje ili ne imenovanje kandidatkinje. Međutim, dogodila se 
sljedeća situacija. Istekao je mandat članovima Upravnog vijeća. Na dan konstituirajuće 
sjednice novog Upravnog vijeća POU, oni su trebali imati točku glasanja o imenovanju 



kandidatkinje na natječaju. Međutim, budući da je postupak po Statutu tajan, a novi predsjednik 
Upravnog vijeća je u tom trenutku bio u izolaciji, uvjeti za tajno glasanje nisu bili ispunjeni i to 
se nije moglo nikako, ni na koji način dogoditi. Radilo se o tome da se na žalost konstituirajuća 
sjednica novog Upravnog vijeća dogodila upravo na 45. dan od dana kada je istekao rok za 
prijavu na natječaj. Što znači da ako oni taj dan nisu mogli glasovati, da se idući dan nije moglo 
uopće glasovati za kandidatkinju. Znači automatski natječaj više ne vrijedi. Na žalost, nismo ni 
mi bili zadovoljni tim ishodom jer je to značilo da do 31.12.2021. nećemo moći imati 
imenovanog ravnatelja. Novo Upravno vijeće je tada ponovilo natječaj u Narodnim novinama, 
ako se ne varam 29. prosinca 2021.je izašao natječaj. I na taj natječaj kojeg smo objavili i na 
stranicama Grada, i na stranicama POU i koji god mediji su htjeli su mogli to objaviti i prenijeti, 
na taj natječaj se moglo javiti sto kandidata, sedam kandidata a javila se jedna kandidatkinja. 
Ja ne znam tko na to može utjecati međutim javila se jedna kandidatkinja. Upravno vijeće se 
sastalo. Ta kandidatkinja, a radi se o imenovanoj ravnateljici Renati Kiršić, ispunjavala je sve 
uvjete natječaja. Ono što ste Vi naveli i onaj uvjet radnog staža, da ona nije imala radni staž, 
nije bilo tako. Radilo se o tome da se tražio radni staž od minimalno pet godina na visokoj 
stručnoj spremi a ne ukupno, koja je visoka stručna sprema potrebna za obavljanje funkcije 
ravnatelja. Novo Upravno vijeće se sastalo i dokumentacija je sva po potrebi javna i oni su 
donijeli odluku da ta prijava udovoljava svim formalnim uvjetima natječaja. Kandidatkinja je 
pozvana na intervju, svi članovi Upravnog vijeća su bili prisutni i koji dan nakon toga su se oni 
ponovno sastali i tajnim glasanjem je Renata Kiršić dobila sedam od ukupno sedam članova 
Upravnog vijeća. Jednoglasno je izglasana za ravnateljicu POU i četverogodišnji mandat joj 
počinje sutra.“ 
 
Katarina Filipović (SDP) dodatno navodi: 
„Mene zanima da li mi se može dostaviti ta dokumentacija od oba natječaja. Samo bi htjela 
reći da ovakvim načinom zapošljavanja dajete našim mladima jako ružnu sliku a ta je da je 
važnije podobnost a ne sposobnost. I zamislite se malo zašto toliko mladih iseljava iz Labina“. 
 
Federika Mohorović Čekada, zamjenica gradonačelnika grada Labina dodatno navodi: 
„Uvažena vijećnice ja bi samo rekla gdje su ti silni mladi koji su se javili na natječaj. Radilo se 
o jednoj kandidatkinji i Upravno vijeće je moglo glasati za ili protiv te kandidatkinje. Ovaj Vaš 
dodatni komentar bi zaista imao smisla da je bilo npr. 17 prijava na ovaj natječaj.“ 
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